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Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - sluttbehandling 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.05.2019 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til kommunedelplan for Skjerstadfjorden med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, jf, § 9-3 inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
Planen erstatter deler av kommuneplanens arealdel med pland-id 2015005. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til kommunedelplan for Skjerstadfjorden med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, jf, § 9-3 inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
Planen erstatter deler av kommuneplanens arealdel med pland-id 2015005. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 036/19 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til kommunedelplan for Skjerstadfjorden med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, jf, § 9-3 inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
Planen erstatter deler av kommuneplanens arealdel med pland-id 2015005. 

 
Kommunestyre 13.06.2019: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 030/19 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til kommunedelplan for Skjerstadfjorden med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, jf, § 9-3 inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
Planen erstatter deler av kommuneplanens arealdel med pland-id 2015005. 

 



Vedlegg: 

07.05.2019 Planbeskrivelse interkommunal plan Skjerstadfjorden, 02.05.19 1410467 

07.05.2019 Fellesbestemmelser revidert 06.05.19 1410464 

07.05.2019 Kart - KDP_Skjerstadfjorden_Fauske 1410465 

03.05.2019 TK1_Kartlagte_friluftsområder_sjø 1410192 

03.05.2019 TK2_Fiskeri 1410193 

03.05.2019 Konsekvensutredning for KDP Skjerstadfjorden rev 1410194 

03.05.2019 ROS- analyse for KDP Skjerstadfjorden 1410195 

07.05.2019 Merknadsmatrise for innspill Skjerstadfjorden 1410466 

06.05.2019 Innspill - Fylkesmannen 1410356 

07.05.2019 Innspill - NJFF 1410357 

06.05.2019 Innspill - NMF Nordland 1410358 

07.05.2019 Innspill - Nordland Fylkeskommune 1410359 

06.05.2019 Innspill - Salten Aqua AS 1410360 

06.05.2019 Innspill - Statens vegvesen 1410361 

06.05.2019 Innspill - BaneNOR 1410362 

06.05.2019 Innspill - En Frisk Skjerstadfjorden 1410363 

06.05.2019 Innspill - Fiskeridirektoratet 1410364 

06.05.2019 Innspill - Forum Natur Friluftsliv 1410365 

06.05.2019 Innspill - Hundholmen i kommuneplanens arealdel Fauske kommune 1410366 

07.05.2019 Innspill - Naturvernforbundet Salten 1410468 

07.05.2019 Innspill - Nordland fylkes fiskarlag 1410469 

07.05.2019 Innspill - Saltdalsfjorden fritidsfiskerlag v Ole Henrik Vik 1410470 

 

Saksopplysninger: 
Fauske kommune er deltager i interkommunal plansamarbeid for Skjerstadfjorden. Planen beskriver 
bruk og vern av sjøområdene i de tre kommunene Saltdal, Bodø og Fauske. 
Interkommunalt samarbeid ble vedtatt i kommunestyre (Fauske) 13.12.16 i forbindelse med kommunal 
planstrategi. Det er utarbeidet et felles planprogram som ble vedtatt utsendt til høring og vedtatt den 
13.12.2017. 
 
Plansamarbeidet er hjemlet i plan- og bygningslovens § 9-1 om interkommunalt samarbeid. Det 
interkommunale samarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 9 omfatter ikke selve 
planvedtakene, men er begrenset til planprosessen. Planen er en sammenstilling av kommunale 
delplaner fra de forskjellige kommunene. Hvert kommunestyre vedtar sin arealplan innenfor sine 
respektive kommunegrenser jfr. PBL § 3-3.  
 
Det felles planarbeidet er ledet av et styre (Pbl § 9-2) bestående av administrasjonen i de tre 
kommunene Bodø, Fauske og Saltdal. Styringsgruppa består av 3 personer fra administrasjonen i de tre 
kommunene: 
· byplansjef i Bodø kommune 
· virksomhetsleder i Saltdal kommune 
· virksomhetsleder i Fauske kommune 
 
Planavgrensning: 
Planområdet avgrenses i vest mot kommunedelplan Saltstraumen i Bodø kommune, inkluderer 
Misværfjorden og følger kystkonturen i Skjerstadfjorden med Saltdalsfjorden. Indre fjordsystemer i 
Fauske tas med herunder Øvervatnet, Nervatnet og Valnesfjordvatnet. Landområder omfattes ikke av 
planområdet med unntak av øyer i fjorden. 
 



 
Figur 1: Område Sjerstadfjorden avsatt med svart linje. Rosa linje er kommunegrensene mellom Bodø, Saltdal og Fauske 

 
 
Planforslaget ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn den 14.12.2018. 
 
Uttalelser til høring av planforslaget er lagt ut på Bodø kommune sin hjemmeside; 
http://gammel.bodo.kommune.no/ 
Uttalelsene er også sammenfattet og vurdert i eget merknadsdokument som følger saken. Uttalelser 
med vesentlige merknader som gjelder Fauske kommune er vedlagt saken. 
 
Etter høringsfasen ble det gjennomført en del mindre endringer i Fauske, Bodø og Saltdal kommune. I 
Fauske gjelder det fortøyningsareal i oppdrettsanlegget Hundholmen (VKA17), samt at det er tilføyd en 
mindre område som avsettes kun til formålet algeoppdrett, med eget områdenavn, VA13. Området er 
knyttet opp mot eksisterende oppdrettsområde VA10, og totalarealet for oppdrett (alge og 
fiskeoppdrett har rosa formålsfarge) er fremdeles mindre enn gjeldende område for oppdrett slik det er 
avsatt i gjeldende arealplan for Fauske kommune. Se figur 2. 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hNy1t-0008Al-5z&i=57e1b682&c=ZwPRJN9zVZdvKwlQnCo0fg2fCJgc0rZZfA4u6S2JIrPRzp6HPGm5BfsDuTjogLH_wdshZtRcavs9dFDAfuIhrDl1IkMnSyEr73hYOU_OZealgVGGUokYKA7FbzwsTqlHMnrFMQZHfRrM4iXfTcFGh4nJiT4WdnOcQG95-IqyYqcIaAyA-eA4x5kMBPQZkDeKGOiA8W4g2ZGmI7Kr93hXe_lrM4SfIjiUCF0oUFgFPfY


 
Figur 2: Område Hundholmen som er endret etter innspill, se merknadsmatrise som er vedlagt saken 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hensikten med planarbeidet er å etablere en felles arealplan for fjordsystemet og en felles forvaltning 
av fjorden. 
 
En felles planprosess har gitt kommunene mulighet til å gjennomføre en helhetlig planlegging av fjorden 
og danner et godt grunnlag for en felles forvaltningen av arealene. Planen legger til rette og sikrer en 
langsiktig og bærekraftig bruk og forvaltning av Skjerstadfjorden, der interessene knyttet til havbruk, 
fiskeri, akvakultur, skipsfart, turisme, friluftsliv og naturmangfold er ivaretatt etter beste evne. 
 
Planen gir grunnlag for god, langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursene, stimulere til samarbeid 
og verdiskapning, samt utvikle en mer ensartet forvaltningspraksis i planområdet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


